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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 17/03/2021 

SESSÃO ASSISTIDA POSTERIORMENTE VIA GRAVAÇÃO OFICIAL 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Gustavo de Paula 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO: 

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

Milla (PSD) - Daniel Anderson Fracaro   

Divo (PSD) - Divonsir Pereira Antunes   

Dr. Erick (PSDB) - Erick Camargo   

Dr. Zeca (PSL) - Jose Carlos Sahagoff Raad 

 
AUSÊNCIA JUSTIFICADA AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Ede Pimentel (PSB) - Edelmar Pimentel   

Felipe Ramon Dos Passos (PSDB)   

Filipe Chociai (PV)   

Geraldo Stocco Filho (PSB)   

Izaias Salustiano (PSB)   

Jairton da Farmácia (DEM) - Jairton 
Nicoluzzi 

  

Joce Canto (PSC) - Joceméuri Corá Canto   

Josi do Coletivo (PSOL) - Josiane Kieras   

Julio Francisco Schimanski Kuller (MDB)   

Leandro Bianco (REPUBLICANOS)   

Léo Farmacêutico (PV) - Leonilton Antônio 
Carneiro 

  

Missionária Adriana (SD) - Adriana Jamier 
da Silva 

  

Pastor Ezequiel (AVANTE) - Ezequiel 
Marcos Ferreira Bueno 

  

Paulo Roberto Balansin (PSD)   

Valtão (PRTB) - Walter José De Souza AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

*Uso da Tribuna pelo representante dos motoristas de transporte por aplicativo, o Senhor William* 

  

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Inicia se solidarizando com as famílias que tiveram perdas 

decorrentes da Covid-19, bem como aos servidores da saúde. Comenta sobre o Decreto 18.765/2021, 

relembrando que todo o país vive um colapso da saúde. Coloca que deve ocorrer o distanciamento social, pois 

é todas as outras medidas tomadas no passado não foram suficientes para conter o vírus, e que aderir ao 

lockdown existe coragem dos governantes. Relembra que foram ouvidos vereadores e, que foi proposto a 

alternativa de escalonamento do comércio, mas ressalta que todos colocaram que era necessário tomar alguma 

medida. Coloca que não existe uma forma ideal de conter o Covid-19, mas que foi feito por parte da Prefeita 

Municipal o possível para isso. Afirma acreditar que o transporte público é um vetor de transmissão para 

usuários e colaboradores, principalmente no horário de pico, bem como as redes de supermercado, que possuem 

dificuldades em exercer um controle efetivo. Relembra que na semana passada foi colocado que as redes de 

hipermercados, a despeito de vender produtos de primeira necessidade, comercializavam todos os produtos, o 

que mantinha as famílias mais tempo dentro das lojas, além de trazer uma concorrência desleal aos pequenos 

comércios, e que foi vedado a partir do decreto que os mercados comercializem eletroeletrônicos, vestuários e 
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outros itens não essenciais, e cumprimenta a Prefeita por esta decisão. O vereador pede para que o povo tenha 

consciência de que é necessário salvar vidas para que em seguida possamos voltar ao normal, apesar da 

dificuldade econômica. Ressalva que algumas empresas irão fechar, pois já vem sofrendo desde o início da 

pandemia que iniciou no ano passado, mas coloca que infelizmente não é possível pensar na parte econômica 

e financeira em detrimento do que ocorre no município e no país inteiro. Pede para que a sociedade volte a 

fazer uma compra com itens para o decorrer do mês, para que se evite que necessite ir duas ou mais vezes no 

mercado, e compras pontuais sejam feitas em comércios de bairro. Coloca que se todos pensarem de forma 

apartidária e apolítica, haverá um bom resultado, atenuando o sofrimento da população, retornando o mais 

próximo possível do normal. 

 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Coloca que a Prefeita Municipal teve de tomar 

uma difícil decisão, mas que ele foi contrário ao lockdown, colocando que o comércio escalonado com 

fiscalização rígida e uma alternativa ao transporte público que está caótica, seria o suficiente para amenizar a 

situação atual, com conscientização das pessoas. Coloca que preocupasse primordialmente com a vida, mas 

também com as pessoas que perderão empregos e empresas que fecharão, colocando que aqueles que “vendem 

a janta para comprar o almoço” sofrerão com estes 10 dias de lockdown. Relembra que muitos colocam a 

culpam a culpa da pandemia e de seu atual estado no Presidente da República, inclusive chamando-o de 

genocida, e coloca que estes que assim o chamam defende o assassinato de crianças no ventre. Coloca que o 

dinheiro que hoje poderia ser utilizado para construir hospitais foi roubado durante os 14 anos de governo da 

esquerda, e que foram bilhões utilizados em construção de estádios para a Copa do Mundo, relembrando a frase 

“com hospital não se realiza Copa do Mundo”. Coloca que a situação atual é a conta destas ações. Afirma que 

estados e municípios tiveram um ano para prepararem-se, recebendo recursos do Governo Federal. Coloca que 

a culpa não é do Presidente Jair Bolsonaro, e que esta culpa vem “lá de trás”. Também relembra que “um ex-

presidente e ex-presidiário” colocou que a culpa das contaminações é das igrejas, e que este devia ter “bebido 

alguma cachaça mais forte para falar tanta besteira”, e que não iria comentar estes fatos, apenas citando-as. 

Conclui afirmando que ora a Deus para que as medidas tomadas tragam resultado para a saúde, mas que o 

impacto negativo na economia será inevitável. 

 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Concorda com o Vereador Leandro Bianco quanto a dificuldade de 

se impor um lockdown, mas que foi a única saída possível na atual circunstância, independente se houve culpa 

do Governo Federal, Estadual, Municipal, seja destes mandatos ou dos anteriores. Torce para que a medida 

tenha efeito e colaboração da população. Relembra que na semana anterior a Prefeita alertou a população de 

uma possível crise e colapso no sistema de saúde, e que isso surtiu certo efeito para redução do contágio. O 

vereador pede para que seja dada a população esperanças a partir de uma união entre os vereadores e a 

Prefeitura Municipal, deixando de lado brigas políticas, que buscam atribuir a culpa a alguma pessoa ou 

governo. Ressalta que tem certeza que todos se preocupam com a economia familiar e municipal, mas que o 

momento exige que se tome medidas duras. Por fim, concordando com a fala do Secretário de Saúde, o Dr. 

Rodrigo Manjabosco, ressalta que deve neste intervalo de 10 dias deverá ser analisado o que será feito após o 

lockdown, para que daqui a alguns meses não precisem voltar a discussão sobre como proceder diante do estado 

da pandemia. Deixa novamente o pedido para que o Poder Público represente a esperança para o município. 

 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declina do uso da palavra. 

 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB):  Declina do uso da palavra. 

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): O Vereador coloca que recebe, e acredita que todos os demais 

vereadores também recebam, mensagens diárias questionando sobre a situação dos comércios, e ao mesmo 

tempo outras pedindo ajuda por falta de leitos para familiares. Coloca que as verbas repassadas pelo Governo 

Federal ao município não foi bem gerida, e que se deve usar como exemplo para que estes erros não voltem a 

ser cometidos. O Vereador coloca que a Prefeita tomou a decisão correta, e que são poucos municípios tem 
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coragem de realizar esta ação. Ressalta que é preciso que os representantes eleitos tomem atitudes, pois é fácil 

apenas discursar e apontar defeitos, sem propor alternativas. Coloca que é importante estes 10 dias de 

lockdown, mas é preciso tomar decisões para o que fazer além, colocando-se à disposição do Poder Executivo 

para propor e auxilia-los. Afirma que o Poder Público necessita ser ainda mais transparente e acessível, 

otimizando a comunicação. Também coloca que é necessária assistência social para as pessoas necessitadas, e 

que se não houvesse o fechamento, continuaria a contaminação na mesma velocidade. Ressalta que a entrega 

de cestas básicas demorou meses no ano anterior, e que poderia ser otimizado. Relembrou também do auxílio 

aos micro e pequenos empresários, que fora citado no ano anterior mas nunca foi feito. Coloca algumas ações 

feitas por governadores para auxiliar a população e os empresários. Coloca que vê-se na mesma situação que 

ocorreu a um ano atrás, pedindo o auxílio e cestas básicas para a população, mas que devido a burocracia da 

prefeitura, torna-se um processo demorado. Coloca também que há pouca comunicação do Poder Público com 

os vereadores, ressaltando que a Câmara possuía um dos melhores médicos pneumologistas do município, e 

este nuca foi convidado para uma conversa com a prefeitura. Cita o discurso do Vereador Filipe Chociai, 

colocando que a união é importante, mas desde que esta ocorra de verdade. Cede um aparte a Vereadora 

Missionária Adriana. 

 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SD): Comenta quanto as cestas básicas, afirmando que quando 

falta alimento, as pessoas entram em contato com os vereadores para pedir auxílio, inclusive trabalhadores 

autônomos, e pede para que a Secretária de Assistência Social permita que os vereadores entreguem listas de 

pessoas passando fome para receber as cestas básicas, inclusive com os próprios vereadores podendo fazer as 

entregas, para que se torne mais célere a entrega. Questiona se, durante o lockdown, a pessoa que passa 

necessidade precisa fazer deslocamento até um CRAS, sendo que esta não possui dinheiro para o transporte. 

Conclui afirmando que lhe dói saber que há pessoas necessitando e há cestas básicas, mas que devido a 

burocracia os vereadores não podem fazer este intermédio, ressaltando que esta não é uma crítica e sim um 

apelo.  

 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Concorda com a Vereadora Missionária Adriana quanto a 

quebra de algumas burocracias durante este período, e relembra que foram no ano anterior foram reunidos 

donos dos maiores restaurantes e eventos da cidade, porque estavam sem condições de fornecer alimento para 

seus funcionários, que passavam de 1000. Ressalta que esta lista demorou muito tempo para chegar à 

Assistência Social. Conclui colocando que a sociedade pode ter certeza que a Câmara e a Prefeitura buscam 

soluções urgentes, para que nunca mais ocorra lockdown. 

 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Concorda com o Vereador Geraldo Stocco que este é um 

momento de união e luto, devendo-se evitar “politicagem”. Relembra que foi Policial Militar, e que por isso 

conhecia muitas pessoas, e todo dia está de luto pelo falecimento de conhecidos. Coloca que é necessário ajudar 

as pessoas atingidas pelo decreto, e colocou que ficou feliz pelo debate que houve na Câmara Municipal sobre 

o tema, relembrando que os departamentos de vestuários e outros não essências ficarão fechados nos mercados. 

Pede para que seja fiscalizado se estes estão cumprindo as medidas exigidas pelo decreto. Coloca que já existem 

pessoas passando fome e necessidades. Ressalta também que, respeitado a parte jurídica, é necessário verificar 

a questão das pessoas que pagam aluguel, porque muitos não conseguirão pagar após o lockdown, fazendo 

analogia ao decreto que prorrogou o prazo para pagamento do IPTU, mas coloca que acredita que nem o Poder 

Executivo nem o Legislativo municipal possui competência para fazer a prorrogação dos alugueres. Coloca 

que é uma engrenagem, logo será difícil parar de receber o aluguel, mas deve-se entender que a fonte de renda 

do comerciante que paga o aluguel também foi suspensa. Coloca que a Câmara não pode parar, mas que é 

necessário encontrar soluções para a sociedade, não apenas falar. Afirma que é muito difícil para os médicos 

também, pois o nível de ciência e tecnologia atual não está permitindo salvar todas as vidas. Relembra que as 

igrejas são considerados serviços essenciais devido a uma lei municipal, mas que haverá consciência para não 

enchê-las, colocando que muitas pessoas entrarão em colapso, tanto por luto quanto por questões econômica, 

mas que as igrejas estarão abertas para atendimento a quem necessitar, além de orientar de como realizar a 
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precaução quanto a Covid-19. Coloca que os pastores estão à disposição da Prefeitura Municipal para auxiliar 

neste difícil momento. 

 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Coloca que seu mandato acredita que o lockdown imposto 

no município não é suficiente, considerando este parcial, devido a igrejas e indústrias que produzem produtos 

não essenciais, continuarem funcionando normalmente. Pede que a prefeitura disponibilize psicólogos e 

assistentes sociais via telefone ou virtual. Coloca que entende a fé individual de cada um, mas que o contato 

deve ser virtual, via atendimento ou cultos online. Ressalta que o Governo Federal tem grande culpa na atual 

situação do país, por desfazer-se do uso da máscara, promover aglomeração e incentivar uso de medicamentos 

sem eficácia comprovada. Coloca também que o Governo do Estado do Paraná e gestores municipais do 

entorno do município não possui restrições severas, porque muitos destes são negacionitas. Pede que o Governo 

do Estado realize um lockdown geral. Também coloca que teme a falta de caixões e enterro de corpos 

“amontoados”, relembrando a criticidade da situação. Por fim, ressalta que fez um apelo à Prefeita em busca 

de uma renda mínima, e que abraça a ideia da Vereadora Missionária Adriana sobre cestas básicas. Afirma que 

deve ocorrer o reestabelecimento do auxílio emergencial. Lamenta os falecimentos, e cita alguns de pessoas 

próximas que faleceram. Questiona quantas pessoas vão precisar morrer para entender que o lockdown é 

recomendado por especialistas, e que países que seguiram as orientações saíram do Covid-19, enquanto o 

Governo Federal colocou o povo brasileiro em um “buraco infeccioso”. Lamenta a PEC aprovada pelo Governo 

Temer, com aval de diversos deputados neo-liberais, que congelaram os investimentos em saúde, educação e 

segurança por 20 anos, colocando que se houvesse possibilidade de contratação de profissionais, hoje o país 

estaria em situação diferente. Conclui colocando que torce para que a situação melhore com o lockdown de 10 

dias imposto no município.  

 

 

 

 Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 17/03/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

DO PODER EXECUTIVO 

VETO À LEI Nº 13.890, (Projeto de Lei Ordinária nº 40/2020): dispõe sobre o apoio ao empreendedorismo feminino 

pelo Poder Público Municipal, e dá outras providências. 

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 

 

VOTAÇÃO NOMINAL - VETO MANTIDO - 8 VOTOS FAVORÁVEIS - 9 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 
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_________________________________________________________________________ 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 274/2020: 

Promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que institui o Programa de Desenvolvimento Industrial de Ponta 

Grossa - PRODESI e o Programa de Desenvolvimento das Indústrias de Confecções Têxteis - PRODICT, conforme 

especifica. 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 17 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 275/2020: 

Promove alteração na Lei nº 12.223, de 29/07/2015, que Institui o Conselho Municipal da Cidade. 

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

                        CFOF    - Favorável 

                        COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

PEDIDO DE VISTAS PELA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS 

CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

 Projeto de Lei Ordinária nº 294/2020: 

Denomina de HENRIQUE ISAAC PANZARINI SILVA a Rua 2, do Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 
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EMENDA DE REDAÇÃO - VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 

ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI 

Projeto de Lei Ordinária nº 295/2020: 

Denomina de ENFERMEIRA CLOTILDE ROSA ALMEIDA a Rua 3, do Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

VOTAÇÃO NOMINAL - APROVADO - 16 VOTOS FAVORÁVEIS - 0 VOTOS CONTRÁRIOS - 0 ABSTENÇÕES 

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 67/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APELO 

à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a conclusão das 

obras de instalação do poço artesiano, na localidade de Campina, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. 

 

Nº 68/2021 do Vereador DR. ERICK, 

MOÇÃO DE APELO 

à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que para que interceda junto ao 

Governo do Estado para implantação de um hospital de campanha no Centro de Eventos de Ponta Grossa, com leitos 

de enfermaria e UTI, para atender Ponta Grossa e municípios vizinhos durante a pandemia causada pelo novo corona 

vírus covid-19. 

 

Nº 69/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO,  

MOÇÃO DE APELO 

à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto ao Poder 

Executivo Estadual, no sentido de retomar imediatamente os procedimentos de esterilização realizados pelo 

Castramóvel e Centro de Referência para Animais em Risco (CRAR), e ter celeridade o processo da abertura de 
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credenciamento para as clínicas veterinárias que realizam as cirurgias de esterilização, que tramita através do SEI n° 

03119/2021 

 

Nº 70/2021 do Vereador JULIO KULLER,  

MOÇÃO DE APELO 

à Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sr.a Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine 

aos departamentos competentes da municipalidade, a contratação ou o remanejamento de profissional médico 

responsável pela perícia da pessoa com deficiência. 

 

Nº 71/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO e IZAIAS SALUSTIANO,  

MOÇÃO DE REPÚDIO 

dirigida à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério de Infraestrutura e ao Governo Federal, 

pelo atual projeto de instalação do novo modelo de pedágios, propostos pelo Ministério de Infraestrutura e defendido 

pelo Governo do Estado do Paraná, especialmente no que se refere às rodovias dos Campos Gerais. 

 

Nº 72/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

dirigida à Delegada Dra. CLÁUDIA KRÜGER, titular da Delegacia da Mulher Ponta Grossa-PR, que  com sua  competência 

e   trabalho incansável em prol da segurança, da integridade física e da moral das mulheres, contribui radicalmente 

para exercício efetivo de seus direitos, sendo merecedora de nossos mais sinceros aplausos. 

 

Nº 73/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

a ser encaminhada à IGREJA CAMINHO DA VIDA, na pessoa do Pastor Orlando, pelo aniversário de 10 (dez) anos da 

Igreja, a se comemorar no mês de março de 2021.  

 

Nº 74/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

dirigida à  MARIA  DE LOURDES ARAÚJO POLINI, presidente da União Feminina da Igreja  Assembleia de Deus de Ponta 

Grossa-PR  e coordenadora da  União de esposas de ministros do Paraná  UEMDPAR ,pelos relevantes trabalhos 
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desempenhados, extensivo à todas as mulheres da Igreja pela comemoração do Dia da Mulher, que ocorre anualmente 

em 08 de Março. 

 

Nº 75/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO e IZAIAS SALUSTIANO,  

MOÇÃO DE APELO 

dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que seja realizada urgentemente a abertura 

da UPA Santana e mais contratações de equipe para a saúde municipal.  

 

Nº 76/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

dirigida à Sra. LEONILDA COGUTA, pelos relevantes serviços prestados ao Município durante 20 anos, extensivo às 

demais mulheres, que dedicam-se plenamente ao serviço público. 

 

Nº 77/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO,  

MOÇÃO DE APELO 

à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência para que tome medidas efetivas 

no sentido de decretar o não funcionamento das atividades não essenciais no Município de Ponta Grossa, tendo em 

vista o declarado colapso do sistema de saúde público e privado na cidade, bem como o agravamento da pandemia da 

Covid-19 antecipado pelas autoridades sanitárias brasileiras. 

 

Nº 78/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

dirigida à Policial Militar Soldado KEROLLEN RUDNIK HUL, lotada no 1°Batalhão da Polícia Militar de Ponta Grossa-PR, 

pela nobreza no desempenho de suas atividades ,que com bravura e coragem arrisca a vida em prol da segurança dos 

munícipes, tendo enfrentado grave risco  em  01 de dezembro de 2020, horando exemplarmente seu juramento 

institucional e portanto sendo merecedora de nossos mais sinceros aplausos. 

 

Nº 79/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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dirigida à  ANA PAULA FERNANDES, escrivã titular do 1° Juizado Especial Cível de Ponta Grossa-PR, pelos 24 anos de 

relevantes trabalhos prestados neste município, quais facilitam o exercício do direito pelos munícipes, sendo 

merecedora de nossos mais sinceros aplausos. 

 

Nº 80/2021 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE APELO 

dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que seja realizada urgentemente estudo 

para possível compra de doses da vacina russa, Sputnik V, que hoje é uma das mais eficazes e com menor custo de 

compra. 

 

MOÇÕES APROVADAS - 14 

VER. LÉO FARMACÊUTICO - 1 

VER. DR. ERICK - 1 

VER. JOSI DO COLETIVO - 2 

VER. JULIO KULLER - 1 

VER. EDE PIMENTEL - 2 

VER. IZAIAS SALUSTIANO - 2 

VER. GERALDO STOCCO - 3 

VER. MISSIONÁRIA ADRIANA - 5 

VER. PASTOR EZEQUIEL - 1 

 

INDICAÇÕES 

Nº 255/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Limpeza do 

Mato nas Praças e Ruas da Vila Costa Rica. 

 

Nº 256/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando O 

Patrolamento e Cascalhamento de toda a extensão da Rua Alberto Ansbach, a Vila Coronel Cláudio. 
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Nº 257/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando adequações, 

patrolamento, cascalhamento e avaliação técnica para viabilidade de pavimentação asfáltica na Avenida Olindo Justus, 

trecho que compreende á Frente da Empresa Yara Fertilizantes até o início das instalações da Coopagrícola. 

 

Nº 258/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências para realizar o patrolamento 

e cascalhamento da Rua Dr. Miguel Quadros no Bairro Contorno. 

 

Nº 259/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando corrigir o 

manilhamento que passa por baixo da casa situada na rua Afonso Celso, n.° 1360, Vila Ana Rita, bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 

 

Nº 260/2021 do Vereador DR. ERICK, Senhor Presidente, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção 

da iluminação pública na estrada do Carazinho, ao lado da Fazenda Santa Bárbara, em Itaiacoca. 

 

Nº 261/2021 do Vereador DR. ERICK, Senhor Presidente, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção 

da estrada no bairro Conceição, em Itaiacoca. 

 

Nº 262/2021 do Vereador DR. ERICK, Senhor Presidente, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção 

da estrada no bairro Sete Saltos de Baixo, em Itaiacoca. 

 

Nº 263/2021 do Vereador DR. ERICK, Senhor Presidente, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 
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Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção 

da estrada no bairro do Carazinho, em Itaiacoca. 

 

INDICAÇÕES APROVADAS - 9 

VER. JAIRTON DA FARMÁCIA - 2 

VER. MISSIONÁRIA ADRIANA - 1 

VER. LEANDRO BIANCO - 1 

VER. LÉO FARMACÊUTICO - 1 

VER. DR. ERICK - 4 

____________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 16 de março de 2.021. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

Presidente                                                  1º Secretário 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Coloca que, considerando a importância da lei 13.890, que 

teve um veto aprovado no dia, e que incentivava o empreendedorismo, pede-se para que se observe o mérito do 

projeto, pois as mulheres são as que mais se submetem a empregos precários e são as primeiras a serem demitidas 

em tempos de crise. Por isso, coloca que irá criar um projeto com respaldo constitucional, visto que foi esta 

questão que fundamentou o veto, e pede apoio dos vereadores, visto que necessita da maioria absoluta destes. 

Coloca que irão buscar resolver a questão de constitucionalidade e buscar manter o projeto, para beneficiar de 

maneira justa as mulheres. Aproveita também para informar que, em homenagem a Marielle Franco, o mandato 

coletivo do PSOL protocolou o Projeto de Lei 28/2021, nominando de Marielle Franco a Rua nº 7, em Uvaranas. 

Relembra que fazem 3 anos da execução da vereadora, e coloca que esta escancarou a violência política, exigindo 

justiça e saber quem mandou matar Marielle Franco. Coloca que espera que seja possível homenagear a 

vereadora executada no município de Ponta Grossa. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2

&dtReuniao=17/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete 

 

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

 

             Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta 

Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado 

http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=17/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
http://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=17/03/2021&tpReuniao=1&dsVerbete
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pelos Vereadores Erick Camargo - Dr. Eric - Primeiro Secretário e Ezequiel Marcos F. Bueno - Pastor Ezequiel 
- Segundo Secretário, fazendo parte da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, registrando-se as 

ausências dos Vereadores Dr. Zeca, justificada e  Walter José de Souza, presentes os Vereadores Adriana Jamier 

- Missionária Adriana, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, Felipe Passos, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Jocemeuri Corá Canto - Joce Canto, Josiane Kieras - Josi 

do Coletivo, Julio F. Schimanski Küller - Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos, 

colocando em discussão e votação a Ata da Sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. 

Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a 

Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - Mensagem nº 04/21 

(Projeto de Lei nº 29/21), altera a Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme especifica. Mensagem nº 09/21 (Projeto 

de Lei nº 31/21), acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2021 - Lei nº 13.813, de 04/09/2020, e no Anexo da Lei nº 12.844, de 15/07/2017 - Plano Plurianual - PPA, 

conforme especifica. Mensagem nº 05/21 (Projeto de Lei nº 30/21), altera a Lei nº 8.431, de 29/12/2005. 

Mensagem nº 10/21 (Projeto de Lei nº 32/21), acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2021 - Lei nº 13.813, de 04/09/2020, e no Anexo da Lei nº 12.844, de 

15/07/2017 - Plano Plurianual - PPA, conforme especifica. Of. nº 253/21-GP, comunicando haver vetado a Lei 

nº 13.913. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Projeto de Lei nº 28/21, denomina de MARIELLE 

FRANCO a Rua nº Sete, Bairro de Uvaranas, entre a Rua Manoel Marques e a Rua Serra do Cadeado, nesta 

cidade. DOS VEREADORES PAULO BALANSIN, LÉO FARMACÊUTICO, DIVO, EDE PIMENTEL, 

FELIPE PASSOS, FILIPE CHOCIAI, JAIRTON DA FARMÁCIA E MISSIONÁRIA ADRIANA - Projeto de 

Resolução nº 02/21, promove alterações no regimento Interno da Câmara Municipal de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 81/21, dirigida ao Secretário de Saúde de Ponta 

Grossa, Doutor Rodrigo Daniel Manjabosco, solicitando a inclusão dos Caminhoneiros, para uma maior 

segurança dos mesmos, tornando-os parte do grupo prioritário a vacinação contra o SARS-CoV-2! DA 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 82/21, dirigida à  Dra. SUZANE MARIA 

CARVALHO DO PRADO,  titular da 9a Promotoria de Justiça de  Ponta Grossa-PR,pelos relevantes trabalhos 

desenvolvidos no município, reconhecendo inclusive toda sua brilhante  trajetória, sua dedicação em realizar 

diversos cursos de aperfeiçoamento, sendo detentora do título de Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná e portanto merecedora dos mais sinceros aplausos. O Senhor Presidente colocou em discussão 

e votação, tendo sido aprovada a justificativa de ausência do Vereador Dr. Zeca, por sete dias, conforme atestado 

médico. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO - Requerimento, solicitando para que seja 

justificada sua ausência nas sessões ordinárias que serão realizadas nas datas de 17, 22, 24 e 29 de março de 

2.021, por motivo de saúde, conforme o atestado médico anexo ao presente. Colocado o mesmo em discussão e 

votação, foi REJEITADO, através de votação nominal solicitada pelo Vereador Dr. Erick, tendo recebido votos 

contrários dos Vereadores Missionária Adriana, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 

Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. O Vereador Divo informou que equivocadamente votou 

favoravelmente, deixando registrada sua ressalva quando na ocasião pensava estar votando o pedido de votação 

nominal feito pelo Vereador Dr. Erick, quando sua intenção era votar contrariamente ao referido requeirmento. 

Fica ainda registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. Em questão de ordem, o Vereador 

Felipe Passos, cobrou quanto a questão do transporte público, indagando como que se dirigirão até os hospitais 

os trabalhadores, sem o transporte coletivo, assim como nos estabelecimentos em que estão impossibilitados de 

comercializar no balcão, somente via delivery, indagando se a prefeita poderia realizar novo decreto de hoje para 

amanhã. O Senhor Presidente informou não caber à mesa obter tais explicações em face de ser um decreto do 

Poder Executivo, porém na leitura que realizou, destacou que o mesmo atinge o fechamento cem por cento do 

transporte coletivo, onde os empregadores que mantiverem seus estabelecimentos abertos tem obrigatoriedade,  

até segundo a CLT de proporcionar o transporte a esses trabalhadores, incluindo o Município. O Senhor 

Presidente informou que hoje iria se manifestar da Tribuna o Chefe da Regional de Saúde Robson Xavier, para 

expor questões relacionadas à COVID-19 e em contato com o Vereador Geraldo Stocco, não houve 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 

 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  
 

possibilidade, o qual em tempo comunicou uma substituição, como já havia solicitação desse espaço por parte 
do Senhor Wilian, representando o grupo de aplicativos, para falar sobre manifestação nacional que está 

ocorrendo no país em relação aos ICMS dos estados, convidando-o a utilizar da Tribuna, o qual relatou sobre 

manifestação ocorrida na cidade, em razão das altas taxas cobradas e cobrança de ICMS para executarem suas 

atividades, solicitando colaboração desta Casa para que olhem em prol dessa classe. Anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou 

manifestando sua solidariedade às pessoas que perderam seus entes queridos em razão da infecção da COVID-

19 e também aos servidores da saúde que estão na linha de frente, trabalhando à beira da exaustão para salvar 

vidas. Comentou a respeito do Decreto 18765/21, da Prefeita Municipal, sabendo que se vive um colapso 

nacional da saúde pública e privada, não sendo diferente na cidade, entendendo ser o momento do distanciamento 

social, não havendo outro caminho. Nesse sentido, destacou a decisão tomada pela Senhora Prefeita Municipal 

juntamente com os Senhores Vereadores, cumprimentando-a com os parlamentares pelas medidas que serão 

tomadas, com ações que julga não serem ideais, porém sendo possível fazer nesse momento, para evitar o 

alastramento do vírus: os dois vetores de transmissão, o transporte coletivo e grandes redes de supermercados, 

por proporcionarem aglomeração de pessoas, nesse aspecto parabenizou a coragem da prefeita para vedar a 

venda de eletros eletrônicos, vestuários e o que não for essencial aos supermercados, esperando colaboração e 

consciência do povo para que vidas sejam salvas. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Também para comentar 

sobre as decisões tomadas pela Senhora Prefeita Municipal, dizendo ter o dever de informar que deu sua opinião 

contrária ao lockdown, onde a seu ver um escalonamento do comércio com fiscalização mais rígida e que se 

resolvesse o problema caótico do transporte coletivo iria amenizar a situação, com a conscientização da 

população. Disse que se preocupa com a saúde da população, mas também com pessoas que perderão seus 

empregos, as que empresas que fecharão, impedindo o pai de família levar o pão para seus filhos. Rebateu 

colocações feitas nesta Casa, colocando culpa das mortes ocorridas no Presidente da República, sendo inclusive 

chamado de genocida por aqueles que "defendem o assassinato de crianças no ventre", relatando que a esquerda 

governou o país por quatorze anos e assaltou a nação, com dinheiro que poderia ter sido utilizado para construção 

de hospitais, destacando ainda que o Brasil foi roubado nos mensalões e petrolões, além de ter sido destinados 

bilhões para construção de estádios para a copa do mundo e hoje, infelizmente a conta chegou. Destacou a 

destinação de verbas para os municípios para combate a pandemia, pelo Governo Federal, porém entende que 

não foi utilizado como deveria, estando nessa situação. Rebateu também colocações de ex-presidente e ex-

presidiário, que chegou a dizer num de seus discursos que a culpa do caos das contaminações é das igrejas. 

Informou haver postado em suas redes sociais a frase "jamais terei medo de lutar por aquilo que acredito, e de 

lutar contra aquilo que não acredito", finalizando dizendo que ora a Deus para que as medidas tragam resultados 

esperados na saúde, pois o estrago na economia é inevitável. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Para se manifestar 

dizendo ser salutar no momento, onde gostaria de fazer considerações a respeito, concordando com Leandro 

Bianco quanto a ser medida amarga o locckdown, entendendo ser momento de fazer reflexão, torcer para que a 

medida tomada tenha efeito pelas pessoas que colaboram. Não entende que se deva atribuir a culpa a A, B ou C, 

mas tomar medidas duras, preocupando-se com comércio, famílias, empresários que tem compromissos com 

seus funcionários. Espera que possam ter essa união, independentemente de lado político, de posicionamentos, 

se lockdown funciona ou não, acreditando ser momento de terem união para passar à população essa 

transparência na busca de resultados para transmitir às pessoas. Devem aproveitar esse tempo para pensar em 

futuras medidas a serem adotadas daqui dez dias. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para falar do momento 

difícil que a cidade vive, onde recebe mensagens de preocupação em seu celular, a respeito do fechamento do 

comércio, assim como outras expondo a situação da falta de leitos nos hospitais, concordando em mínimas partes 

com o que comentou o Vereador Leandro Bianco, dizendo que as verbas recebidas via governo federal não foram 

bem geridas. Ressaltou que hoje a prefeita tomou decisão correta em fechar tudo, como poucas cidades tem 

coragem de fazer, porém não podem mais ficar parados com relação a isso, onde foram eleitos para tomar 

atitudes, não somente discursar. Colocou- se à disposição do Poder Executivo para futuramente trocar idéias. 

Entende que precisa que o Poder Público seja ainda mais transparente e acessível. Pediu ao Poder Executivo 

assistência às pessoas que passam por dificuldades. Entende que podem auxiliar os empresários e micro-

empresários, precisando para isso conversar. Cedeu aparte à Vereadora Missionária Adriana, para falar que como 
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vereadora, que as pessoas quando sentem falta de alimento procuram via whatts Zapp pedindo alimentação, 
cabendo apelar à Assistência Social da Cidade, através da Secretária Simone, clamando à mesma que abra 

precedente para que quando um vereador chegar com lista de nomes e endereços de quem está passando fome, 

libere abertura de tempo para que possam socorrer esses munícipes. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO: Somou-se à manifestação do seu antecessor, que não é o momento de se fazer politicagem, mas de 

união, tristeza, luto. Disse que como já existiu decreto, tem que ajudar àqueles que estão incluídos no mesmo, 

expondo que o comércio dos bairros ficará dez dias fechados e supermercados agora não poderão vender gêneros 

que não sejam de primeira necessidade, onde tem que ser fiscalizados e monitorados. Registrou a necessidade 

de apelar às pessoas que pagam aluguéis, ressaltando que comerciantes irão ficar fechados por dez dias, e quando 

voltarem, terão essa dificuldade, crendo que essa medida não é de competência de nenhum dos poderes 

Executivo e Legislativo, porém é engrenagem, esperando que as pessoas possam entender esse momento. Tem 

conversado com pastores, tem consciência da situação, não irão lotar, mas está aberta às pessoas, assim como 

consultório de psicólogo para atender a população, imaginando quantas irão entrar em colapso. Irá continuar 

defendendo que a igreja deve estar aberta, independentemente de religião. Finalizou citando versículo: João 

16,33 "Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, não no mundo. Passais por muitas aflições, 

mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo". VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Seu pronunciamento 

constará na íntegra, em função de requerimento aprovado, como segue: "Boa tarde aos Vereadores presentes, 

todos os munícipes, vereadoras, à Mesa. É com muita tristeza que estamos nos dirigindo a vocês nesses últimos 

dias, porque realmente não há muito o que comemorar em termos políticos, em termos sociais e principalmente 

em termos sanitários. Então eu gostaria hoje de colocar a posição do mandato coletivo em relação ao decreto da 

prefeita, de ontem, que para nós não foi considerado um lockdown propriamente dito, porque para ser um 

lockdown teria que ter um fechamento maior, comprovado em outros países, comprovado em Araraquara, com 

a redução de casos. De nada adianta nós tentarmos nesse momento, unicamente ou principalmente no comércio, 

que futuramente nós não sabemos nem se seremos cientes que hoje sãos pacientes pra esse comércio. Realmente 

a situação é muito extrema, não há como nós buscarmos outra solução que não seja lockdown completo. Nós 

apoiamos, aplaudimos a coragem da nossa prefeita, pedimos que ela tivesse coragem e ela teve, de fazer um 

lockdown que para nós foi considerado lockdown parcial, porque a indústria que não produz alimento, insumos, 

medicamentos, ela não tem necessidade de funcionar. Com todo o respeito aos pastores presentes, 

compreendemos também que as igrejas não devam funcionar nesse momento tão crítico, presencialmente, mas 

como o pastor colocou ali por whats zapp, no sistema on line, no sistema de trabalho de cultos on line, porque 

isso evitaria mais circulação. Que a prefeitura possa, que a população possa contar por parte da prefeitura, com 

psicólogos, com assistentes sociais também no sistema on line, por telefone, porque realmente pessoal, a 

população está precisando de apoio, mas apoio de profissionais e quanto a fé, eu entendo que a fé é importante, 

eu compreendo o tamanho do valor da fé, mas nesse momento quanto menos pessoas circulando, que não vai 

existir o contato com o pastor, com o padre, com o pai de santo, não vai deixar de existir esse contato, mas que 

seja um contado on line, um contato remoto, um contato à distância. Então nós não vamos ser insuficientes ainda, 

embora nós torçamos que dê certo, a nossa torcida é que realmente dê certo, Dr. Erick, mas ainda torcemos com 

temor em relação a isso, então estamos deixando isso muito claro, que nós estávamos lutando por um lockdown 

mais completo e trouxe aqui alguns exemplos e também gostaria de deixar claro aqui que há por parte do governo 

federal sim uma culpa e uma culpa muito grande a ponto de futuramente ele ser julgado por isso. Ele mesmo 

desfez do uso da máscara, ele mesmo promoveu aglomerações que hoje pastores precisam estar revertendo isso 

conversando com os seus fiéis. Fique em casa, não vá na farmácia se você não precisar, não fique perambulando 

pelo mercado. Ele mesmo criou na cabeça dessas pessoas de que não existia essa doença tão grave e que se ela 

existia, dava para amenizar com medicamentos não comprovados cientificamente. E nós vemos essa mesma 

política negacionista por parte do nosso governo estadual, porque hoje eu, morando em Ponta Grossa, estou me 

sentindo refém das cidades vizinhas, porque? Porque eles estão aglomerando duma forma absurda, porque não 

há por parte do governo do estado, uma repreensão severa e também não há por parte dos seus gestores 

municipais repreensão severa porque eles também são negacionistas. Então nós precisamos que o governo 

estadual abrace conosco essa idéia, essa possibilidade de um lockdown total no estado, porque o Paraná está 

muito próximo de uma Amazônia, muito próximo. Eu temo, ontem a prefeita comentou sobre a falta de caixões, 
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eu temo por corpos enterrados amontoados, porque realmente a nossa situação é muito crítica. Também fizemos 
um apelo à Prefeita, por uma renda mínima, abrace a idéia  da Missionária Adriana em relação às cestas básicas, 

porque realmente as pessoas estão passando fome. Então está na hora do governo municipal analisar essa questão 

da renda mínima à nossa população e o governo federal restabelecer com urgência o auxílio emergencial, as 

pessoas estão apavoradas. Então eu quero lamentar mortes que eu tive na minha família desde a semana passada 

nós estamos, nós perdemos o Luiz Carlos Will, irmão da minha cunhada, nós perdemos, e a minha cunhada ainda 

está com mais um irmão em estado grave, nós perdemos um professor e a sua esposa, o professor Joslim, nós 

perdemos, a mãe de um ex-aluno nosso na Vila Borado, perdeu o filho Everton com trinta e um anos. Pessoal 

que é muito apegado ao CNPJ, essa máxima está bem usada aqui, vamos pensar quanto Luizes, quantos Joslins 

e quantos Evertons vão ter que morrer para nós entendermos que não se trata de politicagem ou lockdown, se 

trata de orientação de especialistas no assunto, que mais de um ano vem nos orientando e que países que seguiram 

essas orientações, saíram desse buraco infeccioso que esse governo imoral nos impôs com o seu negacionismo. 

Então vocês me desculpem, mas nós precisamos sim do lockdown e lockdown de verdade. E também quero 

aproveitar o tempo que me resta para lamentar sobre a PEC que congela investimentos de saúde, educação e 

segurança por vinte anos, aprovada pelo Governo Temmer e com aval de inúmeros, da grande maioria, aval 

massivo de deputados neo-liberais. Se hoje nós tivéssemos a possibilidade de contratação de profissionais, quem 

sabe estaríamos numa outra situação, porque como disse o Secretário Rodrigo: de nada adianta nós termos leitos, 

hospitais, se nós não temos pessoal. Então eu lamento, aproveito esse momento para lamentar essa PEC, que já 

lamento como professora, creio que o Dr. Erick lamenta como médico, porque é uma vergonha você congelar 

investimentos em setores mais importantes de uma sociedade. Então nós estamos aqui fazendo um apelo por 

lockdown de verdade, embora estejamos torcendo que nesses dez dias nós tenhamos resultados positivos, muito 

obrigada". Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

VETO À LEI Nº 13.890, (Projeto de Lei nº 40/20): dispõe sobre o apoio ao empreendedorismo feminino pelo 

Poder Público Municipal, e dá outras providências: MANTIDO, com os votos favoráveis dos Vereadores Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Felipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Pastor Ezequiel Bueno 

e Paulo Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Joce 

Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Missionária Adriana. Fica registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

274/20 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que institui o 

Programa de Desenvolvimento Industrial de Ponta Grossa - PRODESI e o Programa de Desenvolvimento das 

Indústria de Confecções Têxteis - PRODICT, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 275/20 

(Vereador Daniel Milla Fraccaro), promove alteração na Lei nº 12.223, de 29/07/2015, que institui o Conselho 

Municipal da Cidade: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido da Vereadora Josi do Coletivo. 

PROJETO DE LEI Nº 294/20 (Vereador Ricardo Zampieri), denomina de HENRIQUE ISAAC PANZARINI 

SILVA a Rua 2, do Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 295/20 

(Vereador Ricardo Zampieri), denomina de ENFERMEIRA CLOTILDE ROSA ALMEIDA a Rua 3, do 

Residencial Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 67/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 68/21, do Vereador Dr. Erick; 69, 77/21, da 

Vereadora Josi do Coletivo; 70/21, do Vereador Julio Küller; 71, 75/21, dos Vereadores Ede Pimentel, Geraldo 

Stocco e Izaias Salustiano; 72, 74, 76, 78, 79/21, da Vereadora Missionária Adriana; 73/21, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 80/21, do Vereador Geraldo Stocco e Indicações nºs 255, 256/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 257/21, da Vereadora Missionária Adriana; 258/21, do Vereador Leandro Bianco; 259/21, do 

Vereador Léo Farmacêutico; 260, 261, 262, 263/21, do Vereador Dr. Erick. Finda a votação da Ordem do Dia, 

o Vereador Filipe Chociai se manifestou em questão de ordem para informar aos membros da CPP para se 
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reunirem após a sessão na Sala das Comissões. Aberto espaço para utilização da palavra no PEQUENO 
EXPEDIENTE, se manifestou a Vereadora Josi do Coletivo, considerando a importância da Lei nº 13.890, cujo 

veto foi aprovado nesta Casa, que apóia o empreendedorismo feminino, disse que não podem sair do mérito 

dessa matéria, ressaltando que as mulheres são que mais se submetem a empregos precários, chefiam sozinhas 

famílias numerosas e ainda as primeiras a serem demitidas em tempos de crises. Irá propor um Projeto de Lei 

com respaldo jurídico constitucional, já convidando todos os vereadores a assinarem, citando que segundo o 

Regimento Interno há necessidade da assinatura da maioria dos vereadores, onde irão tentar resolver essa 

questão, mantendo o projeto que beneficia de maneira justa as mulheres negligenciadas da sociedade. 

Comunicou que em homenagem a Marielle Franco que foi brutalmente assassinada em 14/03/2018 por lutar por 

uma sociedade mais justa, o mandato coletivo do PSOL protocolou na segunda feira o Projeto de Lei nº 28/21 

que denomina em sua homenagem a Rua nº Sete no Bairro de Uvaranas, entre as Ruas Manoel Marques e Serra 

do Cadeado, lembrando que dia 14/03/2021, fez três anos de execução da referida vereadora no Rio de Janeiro. 

O mandato coletivo do PSOL juntamente com a sociedade brasileira e internacional exige justiça para Marielle 

e Anderson, dizendo que escancara o que a elite do Brasil escancara, que são os corpos que essa não quer ver 

representada, onde precisam saber quem mandou matar Marielle Franco e além de exigir essa justiça, o mandato 

do PSOL espera que Ponta Grossa siga o exemplo do Brasil e do mundo, como Itália, França e Alemanha, 

homenageando Marielle e repudiando a violência política que seu assassinato representa. Para homenagear essa 

mulher negra, pobre, favelada, lésbica e lutadora pelos direitos humanos, verificou inúmeras ações do Brasil e 

em todo o mundo, esperando que na cidade também possa se homenageada.  O Senhor Presidente teceu 

comentários a respeito da reunião que tiveram nesta data na Presidência, sobre o funcionamento da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, que haverá sessões as segundas e quartas-feiras e nos demais dias, terças, quintas e 

sextas, terá os trabalhos internos, sem recebimento do público, devido as medidas adotadas pelo Decreto do 

Poder Executivo. Serão realizados os trabalhos em sistema de escala dos gabinetes e também no Departamento 

Administrativo, considerando projetos a serem votados, citando que dependem do atendimento da população. 

Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia 22 do mês em 

curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, 

bem como será colocada à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Secretário, 

supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais 

vereadores presentes. Sala das Sessões, em dezessete de março de dois mil e vinte e um. 

 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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